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Vejledning til ansættelseskontrakt 

 
Når du tilbydes ansættelse hos en privat arbejdsgiver vil det som oftest være hos en arbejdsgiver, 

hvor Etf ikke har en overenskomst og derfor ansættes du på en individuel kontrakt, hvor du selv 

skal sørge for at få aftalt alle væsentlige vilkår for ansættelsen. Ud over selve lønnen vil det typisk 

være vilkår, hvad angår pension, arbejdstid, barsel mv. som du skal være opmærksom på at få 

klarhed over og skrevet ind i kontrakten. 

 

En ansættelseskontrakt kan udformes på mange måder, men fælles for dem alle er, at de som 

minimum skal leve op til de regler, som fremgår af Lov om ansættelsesbeviser. En kontrakt skal der 

ud over være så klart og præcist formuleret, at risikoen for flere forskellige fortolkninger af 

vilkårene er minimeret så meget som muligt, hvis der på et tidspunkt opstår uenighed mellem dig og 

din arbejdsgiver, om vilkårene for ansættelsen. 

 

I Etf anbefaler vi, at du kontakter foreningen inden du skriver under på en ansættelseskontrakt hos 

en privat arbejdsgiver, så vi sammen med dig kan vurdere de vilkår, du er blevet tilbudt i dit nye 

job. Har du først skrevet kontrakten under, vil det som oftest ikke længere være muligt at få aftalt 

andre/bedre vilkår for ansættelsen. 

 

Har du tiltrådt stillingen, uden en ansættelseskontrakt er underskrevet, har du mere eller mindre 

accepteret de vilkår, du er blevet tilbudt af arbejdsgiveren og dine muligheder for at aftale noget 

bedre er væsentligt forringet. 

 

I de følgende afsnit kan du læse mere uddybende om de enkelte paragraffer i standardkontrakten. 

Vi har flere steder i vejledningen oplyst, hvilke vilkår, der gælder på området, hvis man er offentligt 

ansat, da mange ergoterapeuter, der søger privat ansættelse kommer fra en offentlig ansættelse, hvor 

de er dækket af Ergoterapeutforeningens overenskomster og det derfor kan være relevant at kunne 

sammenligne vilkårene for en offentligt ansat ergoterapeut. 

 

Du kan læse mere om jobsøgning i al almindelighed her. 

 

Standardkontrakt 

Den standardkontrakt, som Etf har udarbejdet, lever både op til lovens krav og indeholder en række 

vilkår, som ergoterapeuter, der er omfattet af en overenskomst typisk har, og så har vi suppleret 

med nogle vilkår, der ofte vil være relevante hos en privat arbejdsgiver, som f.eks vilkår for 

tjenesterejser og repræsentation. 

Etf har derfor udarbejdet en standardkontrakt, som du enten kan bruge direkte ifht.en ny 

arbejdsgiver, eller du kan bruge den som en checkliste og sammenligne med det kontraktudkast, du 

måtte få fra din kommende arbejdsgiver. - Det sikrer i hvert fald, at du kommer omkring de mest 

væsentlige vilkår, der gælder for de fleste stillinger, som ergoterapeuter ansættes i. 

Der kan være forhold, som ikke er relevante at få indføjet i en ansættelseskontrakt. Det vil typisk 

afhænge af det job, du har fået tilbudt og af, hvor du er i dit liv. Måske du har fået de børn, du 

ønsker og derfor er det ikke vigtigt, at få indføjet vilkår for barsel og graviditet i kontrakten. 

Der kan også være arbejdsgivere, som ikke vil indgå aftale om visse af de vilkår, der indgår i Etf´s 

standardkontrakt. I de tilfælde må du vurdere, hvor stor betydning det har for dig og om du er parat 

til at sige ja til jobbet alligevel. 
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Kontrakten skal iflg. Lov om ansættelsesbeviser mindst indeholde flg. oplysninger: 

 

 Arbejdsgiverens - og den ansattes navn og adresse 

 Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet 

hovedsageligt udføres, oplysning om,  at den ansatte er beskæftiget på forskellige steder og 

om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse 

 Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af den ansattes titel, rang, stilling eller jobkategori 

 Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt 

 Ansættelsesforholdets forventede varighed, med mindre der er tale om tidsubestemt 

ansættelse 

 Den ansattes rettigheder med hensyn til ferie, herunder om der udbetales løn under ferie. 

 Opsigelsesvarsler eller reglerne herom 

 Den gældende eller aftalte løn, som den ansatte har ret til ved ansættelsesforholdets 

begyndelse, samt tillæg og andre løndele her ud over. Endvidere skal der oplyses om 

lønnens udbetalingsterminer. 

 Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid 

 Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer 

ansættelsesforholdet 

 

Oversigten er ikke udtømmende. Alle væsentlige vilkår for dit ansættelsesforhold skal fremgå af 

kontrakten. Hvad det betyder for den enkelte medarbejder er ikke entydigt, men som udgangspunkt 

dækker det alt, hvad der er vigtigt for medarbejderen, at vide om sit ansættelsesforhold. Det kan 

f.eks være pligt til at udføre overarbejde, samt honorering her af, om der betales fuld løn under 

barsel etc. 

 

Hvis du er omfattet af en overenskomst, eller hvis virksomheden har fastlagt vilkår i en 

personalehåndbog, skal kontrakten henvise hertil. Hvis en overenskomsten eller personalehåndbog 

regulerer (dele af ) dit ansættelsesforhold, så bed om, at få  udleveret en kopi, som du kan læse 

igennem, inden du skriver kontrakten under. 

 

Du har krav på at få en ansættelseskontrakt senest en måned efter du er tiltrådt stillingen. Hvis 

arbejdsgiveren undlader at oplyse dig om vilkårene for ansættelsen, kan du som udgangspunkt 

tilkendes en godtgørelse. 

 

Kontrakten skal rettes til, når der sker ændringer i ansættelsesforholdet og du skal være opmærksom 

på, at ændringer af væsentlige vilkår skal varsles med det gældende opsigelsesvarsel. 

 

Forhandling af løn 

Det er de færreste ergoterapeuter, der føler sig på hjemmebane, når de skal forhandle deres egen 

løn. Det opleves af mange som uvant, at man pludselig skal værdisætte sig selv og sin arbejdskraft 

og kunne forklare, hvorfor man er den foreslåede løn værd. 

Derfor er det vigtigste din egen forberedelse. 

Du bør som ansøger til et job hos en privat arbejdsgiver undersøge, hvad markedsprisen er for den 

type stilling, du har søgt, samt vurdere, hvor godt du matcher stillingen og de krav/ønsker som 

arbejdsgiveren har stillet op i jobannoncen. 
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Når du skal forhandle løn hos en privat arbejdsgiver, bør du være opmærksom på, at der kan være 

mange andre vilkår, det også er værd at huske på end lige, hvad månedslønnen udgør i kroner og 

ører. Det er f.eks vilkår, hvad angår pension, arbejdstid, honorering af overarbejde, fridage med løn, 

hvor mange ugers ferie du vil få, vilkår for betalt efter/videreuddannelse mv., samt mere fryns-

betingede vilkår som f.eks betalt avis, bruttolønsordninger mv. – Vær i den forbindelse opmærksom 

på de gældende skatteregler. 

 

Hvis du indkaldes til ansættelsessamtale, så spørg gerne til, hvor mange der har søgt stillingen, så 

du ved, hvor mange I er om buddet. 

 

Ønsker du mere konkret sparring ihft. at skulle forhandle dine løn- og ansættelsesvilkår, så kontakt 

Ergoterapeutforeningen forinden i så god tid som muligt. 

 

 

Kunde-og konkurrenceklausuler * 

Privatansatte ergoterapeuter kommer af og til ud for, at blive præsenteret for en kontrakt, hvor de 

bliver omfattet af kunde-og konkurrenceklausuler og/eller bestemmelser om bierhverv/selvstændig 

virksomhed.  

I Etf fraråder vi at indgå kontrakter, der indeholder sådanne bestemmelser, da det forringer og 

begrænser dine rettigheder og muligheder for at søge nyt arbejde i den periode, hvor klausulen 

gælder. 

Skulle din arbejdsgiver fastholde et krav om f.eks bestemmelser om konkurrenceklausuler, skal du 

være opmærksom på, at det iflg. Funktionærloven skal dreje sig om en særligt betroet stilling og at 

du er berettiget til et vederlag på mindst 50 % af  lønnen, så længe klausulen gælder efter, at du er 

fratrådt stillingen. Der ud over bør klausulen begrænses så meget som muligt. 

 

Ved korte ansættelser under 3 mdr. er det forbudt at pålægge en funktionær en kunde- eller 

konkurrenceklausul og har ansættelsen varet mellem tre og seks måneder, kan klausulen ikke gælde 

mere end seks måneder efter fratrædelsen. 

 

 

Loyalitetsforpligtelse 

I et hvert ansættelsesforhold gælder en loyalitetsforpligtelse, uanset om du er omfattet af en kunde- 

og konkurrenceklausul.  

Loyalitetsforpligtelsen indebærer, at du som lønmodtager ikke må foretage handlinger eller komme 

med udtalelser, der kan skade arbejdsgiveren, så længe ansættelsesforholdet varer. Det gælder både 

i - og udenfor arbejdstiden. 

 

Bemærkninger til standardkontraktens enkelte bestemmelser 

* En konkurrenceklausul  er en bestemmelse, der forbyder dig at starte – eller tage ansættelse i 

en konkurrerende virksomhed, i en vis periode efter du er fratrådt stillingen. 

Konkurrenceklausulen kan også gælde indenfor et bestemt geografisk område. 

* En kundeklausul er en bestemmelse, hvor du i et vist tidsrum efter ansættelsens ophør ikke må 

tage ansættelse hos en af virksomhedens kunder eller evt. leverandører. En kundeklausul kan 

tillige indeholde bestemmelse om, at du ikke må kontakte virksomhedens kunder efter 

ansættelsens ophør. 

 



 4 

 

§ 1: Tiltrædelsesdato og stillingsbetegnelse 

Kontrakten skal indeholde en bestemmelse om, hvornår du tiltræder stillingen. 

Det er udgangspunktet for beregning af din anciennitet i virksomheden, og som danner grundlag for 

beregning af dit opsigelsesvarsel i tilfælde af, at du bliver opsagt. Tiltrædelsesdatoen kan desuden 

have betydning i tilfælde af, at du er omfattet af lokale aftaler, personalepolitikker el.lign.,  der 

giver dig visse rettigheder efter nogen tids ansættelse. 

 

Stillingsbetegnelsen skal endvidere fremgå af kontrakten og det fortæller noget om, hvilke opgaver, 

det overordnet vil være relevant at pålægge dig at udføre for virksomheden. Stillingsbetegnelsen 

kan endvidere indikere, hvilket lønniveau stillingen bør befinde sig på, f.eks hvis det drejer sig om 

en leder- eller konsulentstilling. 

Hvis du ansættes som ergoterapeut, kan du som udgangspunkt regne med, at din anciennitet fra den 

private ansættelse vil blive regnet med, hvis du på et tidspunkt overgår til ansættelse hos en 

offentlig arbejdsgiver. Det har mest betydning for dig de første ca.10 år efter endt grunduddannelse. 

 

§ 2: Arbejdssted og opgaver 

Kontrakten skal angive arbejdsstedets geografiske placering. Det får især betydning, hvis du 

ansættes i en virksomhed med geografisk adskilte afdelinger, eller hvis det forventes, at du arbejder 

på skiftende arbejdssteder, f.eks ude hos kunder og/eller har hjemmearbejdsplads. 

Jo mere overordnet eller jo flere arbejdssteder, der er beskrevet i kontrakten, jo mere har du pligt til 

at være fleksibel, hvad arbejdssted angår. Omvendt jo mere præcist dit arbejdssted er beskrevet, jo 

større forpligtelse har arbejdsgiveren til at varsle dig med dit opsigelsesvarsel, hvis du skal skifte 

arbejdssted. 

Det er at foretrække, at det fremgår af kontrakten, hvilke overordnede opgaver, du skal beskæftige 

dig med. Det skal ikke være udførligt beskrevet, men skal beskrive, hvilke overordnede områder og 

opgaver, du skal have med at gøre. F.eks undervisning, salg, konsulentarbejde, ergonomisk 

vejledning, ergoterapeutisk behandling etc. 

 

§ 3: Løn og lønregulering 

Ved ansættelse hos en privat arbejdsgiver, hvor Etf ikke har overenskomst, skal lønnen forhandles 

og aftales individuelt. Det er derfor vigtigt, at du er godt forberedt forinden og at du sætter dig et 

klart mål, hvad angår lønnen herunder, hvad din nedre smertegrænse er. 

Hvad der er en passende løn for stillingen afhænger af, hvilken type stilling, der er tale om, hvilke 

opgaver og ansvar, der er forbundet med stillingen, graden af fleksibilitet, der forventes af 

arbejdsgiver, hvilke kvalifikationer/erfaringer/uddannelse, der kræves og hvilken branche, der er 

tale om. 

I Ergoterapeutforeningen har vi en vejledende mindsteløn for privatansatte, som du kan tage 

udgangspunkt i. Den inkluderer månedsløn, samt pensionsbidrag. Den vejledende sats for 

privatansatte finder du under løn og ansættelse, løn. 

Den vejledende mindsteløn tager ikke højde for, om du har mange års erfaring, specialviden, 

efter/videreudd. mv. 

I Ergoterapeutforeningen er vi af den opfattelse, at hvis der i stillingen indgår rådgivning, 

konsulentarbejde, undervisning, udvikling, projektarbejde, ledelse, krav om specialviden o.lign., bør 

det afspejle sig i lønnen. 

 

Hvis der er tale om en ergoterapeutstilling, hvor det opgavemæssigt lige så godt kunne være tale om 

offentlig ansættelse, kan du skele til, hvilken løn du ville  få ud fra vores offentlige overenskomster 

og så tage udgangspunkt i det. – Husk dog på, at offentligt ansatte ergoterapeuter f.eks er omfattet 
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af  pensionsordninger på mellem 16,03 og 18 %, samt andre goder vedr. barsel, omsorgsdage, 6. 

ferieuge mv. 

 

Vi anbefaler, at du får skrevet ind i kontrakten, at du har ret til en årlig lønforhandling. Det er 

særligt vigtigt, når du ikke er omfattet af en overenskomst, som genforhandles med nogle års 

mellemrum. 

Hvis din løn ikke reguleres på nogen måde efter ansættelsen, er det i særdeleshed vigtigt, at du får 

adgang til at forhandle din løn én gang årligt, for ellers har du udsigt til, at din realløn vil falde med 

tiden, hvis din løn ikke stiger svarende til den almindelige prisudvikling. Hertil kommer, at du bør 

honoreres for den større viden og erfaring, du bygger op efter tiltrædelsen og som din arbejdsgiver 

må formodes at nyde godt af i hverdagen. 

 

Vær opmærksom på, at hvis din stilling ændrer sig væsentligt, hvad angår opgaver, ansvar mv. så 

bør du også bede om at forhandle dine løn-og ansættelsesvilkår, så de svarer til den aktuelle  

stilling, du har. 

 

§ 4:Pension 

Uanset hvilken alder du har, når du ansættes i den private sektor, er det meget vigtigt, at du aftaler 

med arbejdsgiveren, at du er omfattet af en pensionsordning og at det skrives ind i kontrakten. 

Hvis det ikke er muligt, anbefaler Ergoterapeutforeningen, at din løn er det tilsvarende højere og at 

du så selv indbetaler pension til en pensionskasse, som f.eks PKA, som er pensionskasse for alle 

offentligt ansatte ergoterapeuter. Ved at samle dine pensionsordninger i én pensionskasse slipper du 

for at skulle skifte pensionskasse, hvis du på et tidspunkt bliver offentligt ansat som ergoterapeut. 

 

Vi anbefaler, at din arbejdsgiver indbetaler, hvad der svarer til mellem 16 og 18 % af din 

månedsløn, til pension hver måned, så du ikke er ringere stillet pensionsmæssigt end dine offentligt 

ansatte ergoterapeutkolleger. 

 

Mht. formulering i kontrakten skal du være opmærksom på, om der trækkes et såkaldt eget-bidrag 

til pension fra din månedsløn eller om den samlede pensionssats indbetales ud over den aftalte 

månedsløn. 

Kontrakten bør i øvrigt være klart formuleret mht. med hvilken procentsats, der indbetales pension 

hver måned og hvad det er en procentsats af, samt hvilken pensionskasse, der indbetales til og 

hvem, der har ansvaret for at foretage indbetalingerne. (Dig selv eller arbejdsgiveren.) 

 

Har du spørgsmål vedr. pension i øvrigt, bør du kontakte PKA herom, såfremt du i forvejen har 

PKA som pensionskasse. 

 

§ 5: Arbejdstid 

Udgangspunktet for en fuldtidsstilling for en ergoterapeut er 37 timer om ugen, incl. frokost. 

Hvis din frokostpause ikke er betalt af arbejdsgiveren, tillægges arbejdstiden ½ time dagligt, hvilket 

betyder, at du selv betaler din frokostpause. 

Den ugentlige arbejdstid skal fremgå af ansættelseskontrakten, ligesom det bør fremgå, om 

arbejdstiden ligger på hverdage fra mandag til fredag eller om der er tale om en stilling, hvor der 

indgår vagter/arbejde, der også inkluderer aften, lørdag/søndage, helligdage mv. 

Hvis du arbejder ud over normal dagarbejdstid på hverdage, skal du huske, at få føjet ind i 

kontrakten, hvordan det honoreres. Alternativt kan der henvises til f.eks Ergoterapeutforeningens 

arbejdstidsaftale med KL,så du vil være omfattet af de rettigheder, den giver dig. 
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Hvis du selv planlægger din arbejdstid, bør det også fremgå af kontrakten, da det har betydning for, 

hvordan din arbejdsgiver efterflg. kan ændre i din arbejdstid. 

 

Du bør endvidere være opmærksom på, at hvis der ikke står noget i kontrakten om, hvornår på 

ugens dage arbejdstiden skal ligge, har din arbejdsgiver nemmere adgang til at flytte rundt på dine 

arbejdstider, sætte dig i vagt mv. uden at du dermed er berettiget til at blive varslet herom, inden det 

træder i kraft. 

 

Hvis du er i gang med at søge et job, der medfører nattevagter, anbefaler Ergoterapeutforeningen, at 

du har det med i tankerne, at det vil være meget sparsomt, hvad du kan udrette af 

ergoterapeutarbejde om natten og at din arbejdsgiver derfor ikke vil kunne drage megen nytte af 

dine faglige kvalifikationer på det tidspunkt af døgnet. 

 

Kontrakten kan også indeholde en flekstidsaftale, hvor du indenfor et nærmere fastsat tidsrum kan 

variere din daglige arbejdstid, ligesom der vil være en nærmere fastsat fixtid, hvor du skal være på 

arbejde. Jo længere fixtiden er, jo færre fordele vil der være for medarbejderen i at have en 

fleksordning. 

 

Vær endvidere opmærksom på, at få aftalt, at rejsetid ifbm. tjenesterejser er arbejdstid, også i 

tilfælde af, at den rækker ud over den normale arbejdstid.  

 

 

§ 6: Overarbejde 

Det bør fremgå af kontrakten, hvilke vilkår, der gælder i tilfælde af overarbejde og hvornår der  er 

tale om overarbejde. 

Ergoterapeutforeningen anbefaler, at overarbejde afspadseres eller udbetales med et tillæg på 50 % - 

100 %. Honoreringen kan også ske i form af en kombination af afspadsering og udbetaling. 

Hvis arbejdsgiveren ikke vil indgå aftale om særskilt honorering af overarbejde, så husk at den faste 

månedsløn bør være højere. 

 

Det vil være en god idé, at få afklaret under ansættelsen, i hvor stort omfang arbejdsgiveren 

forventer, at det kan blive aktuelt at arbejde over. 

 

 

§ 7: Ferie og fridage 

Det skal fremgå af kontrakten, hvilke regler, der gælder hvad angår ferie.  

Du har som minimum krav på, at det er ferieloven, der er gældende, men du kan aftale vilkår, der  

er bedre end det, loven giver dig. Det kan være i form af mere end 5 ugers ferie og mere end 1 % i 

ferietillæg, som ferieloven giver dig ret til. 

Vær opmærksom på, at offentligt ansatte ergoterapeuter har ret til 6 ugers ferie og får op til 2,85 % i 

ferietillæg. 

 

Ferie optjenes hen over et kalenderår og afvikles i det efterfølgende ferieår, der går fra den 1. maj til 

og med 30.april, året efter. 

Du optjener derfor ferie med løn regnet fra det tidspunkt, hvor du er tiltrådt stillingen og som du 

afvikler i det følgende ferieår. 

 

Når du fratræder en stilling, vil din løn under evt. tilgodehavende ferie blive indbetalt til Feriekonto, 

hvor du så kan hæve pengene fra, når du afvikler ferien hos en ny arbejdsgiver. 
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Hvis du har ret til 6 ugers ferie, anbefaler Ergoterapeutforeningen, at du ved ansættelsen aftaler, at 

lønnen for den 6.ferieuge bliver udbetalt ved din fratræden, hvis du ikke har afviklet den forinden. 

 

Mht. at afholde ferie, så har du ret til, at afholde 3 ugers ferie i sammenhæng hen over 

ferieperioden, som løber fra 1. maj til 30. september. Den øvrige del af ferien kaldes restferien og 

den skal som hovedregel gives i sammenhæng af mindst 5 dages varighed. 

 

Fridage 

Du kan aftale med arbejdsgiveren, at du har ret til fridage med løn, ud over det antal ugers ferie, du 

har ret til. Det vil typisk dreje sig om juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1.maj, fredag efter Kr. 

Himmelfart og Grundlovsdag. 

Hvis du arbejder i en virksomhed, der holder lukket  på nogle af disse dage, skal du være ekstra 

opmærksom på, hvilken form for frihed du da kan være forpligtet til at afholde. ( Frihed med løn, 

ferie, afspadsering el.lign.) 

 

§ 8: Graviditet, barsel og adoption: 

Som ansat på individuel kontrakt, vil du som udgangspunkt kun være omfattet af gældende 

lovgivning (barselslov og funktionærlov) på området, hvis du ikke sørger for at aftale andre – og 

bedre vilkår. Det drejer sig især om ret til fuld løn under barselsorlov, som lovgivningen ikke giver 

ret til. 

Er du udelukkende omfattet af Funktionærlovens bestemmelser, vil du være berettiget til halv løn i 

perioden fra der er 4 uger til forventet fødsel og indtil 14 uger efter fødslen. Resten af 

barselsperioden vil være på dagpenge fra din bopælskommune. 

 

I Ergoterapeutforeningens standardkontrakt har vi taget udgangspunkt i nogle af de vilkår, der 

gælder for offentligt ansatte ergoterapeuter.Vær opmærksom på, at din arbejdsgiver har ret til, at få 

refunderet, hvad der svarer til dagpengesatsen i de uger, hvor du iflg. kontrakten er berettiget til fuld 

løn, hvilket minimerer din arbejdsgivers udgift til din løn. Desuden vil din arbejdsgiver som 

udgangspunkt være berettiget til, at få refusion fra den centrale barselsfond, i op til 26 uger i alt, da 

alle arbejdsgivere skal indbetale et beløb pr.medarbejder til denne fond, med mindre arbejdsgiveren 

indbetaler til en anden, godkendt ordning.  

Arbejdsgiveren har dog først ret til at modtage refusion, når der er 4 uger til forventet fødsel. 

 

Check, om der på arbejdspladsen er en personalehåndbog, en lokal aftale eller andet, der giver dig 

bedre barselsvilkår end lovgivningen alene. 

 

Hvis du ønsker at læse mere om, hvilke muligheder lovgivningen giver dig for afholdelse af 

barselsorlov, herunder udskydelse – og forlængelse af orloven, kan du læse mere på www.etf.dk 

under løn og ansættelse, eller på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, www.bm.dk. 

 

Du har først pligt til at underrette din arbejdsgiver om, at du er gravid, når der er 3 mdr. til forventet 

fødsel. Det gælder også ifbm. jobsøgning! 

 

Graviditetsundersøgelser 

En kvindelig lønmodtager har ret til fravær fra arbejdet med fuld løn ifbm. graviditetsundersøgelser, 

når de skal finde sted i arbejdstiden. Det gælder alene forebyggende graviditetsundersøgelser og 

dermed ikke fertilitetsundersøgelser. 

 

Graviditetsbetinget sygdom 

http://www.etf.dk/
http://www.bm.dk/
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Som omfattet af funktionærloven er du berettiget til fuld løn under sygdom, også når det måtte være 

graviditetsbetinget sygdom.  

Vær opmærksom på, at såfremt du er omfattet af 120-dagsreglen, som fremgår af funktionærloven, 

at så medregnes sygedage, hvor du har været sygemeldt pga. graviditetsbetinget sygdom, ikke. 

 

§ 9: Barns sygdom: 

Ret til frihed med løn på barns sygedag følger ikke af nogen lovgivning, men beror udelukkende på, 

hvad der er aftalt i din kontrakt eller evt.i en lokal aftale, der gælder på arbejdspladsen. 

 

Offentligt ansatte ergoterapeuter har mulighed for at få fri med løn på barns 1.-og 2. sygedag, 

såfremt forholdene tillader det på arbejdspladsen. 

For offentligt ansatte gælder denne mulighed indtil barnet fylder 18 år. 

 

Hvis der i din kontrakt intet står om ret til frihed med løn på barns sygedag, og der heller ikke er 

henvist til en af Ergoterapeutforeningens overenskomster som gældende for ansættelsen, har du 

ikke denne ret. 

 

§ 10: Omsorgsdage: 

Ret til omsorgsdage følger ikke af nogen form for lovgivning og du skal derfor aftale med 

arbejdsgiveren, om du er berettiget til omsorgsdage, herunder i hvilket omfang og i hvor mange af 

barnets leveår. 

 

Står der ikke noget om omsorgsdage i ansættelseskontrakten, har du det ikke.  

 

Offentligt ansatte ergoterapeuter har ret til 2 omsorgsdage med fuld løn pr. barn pr. år, indtil det 

kalenderår, hvor barnet fylder 8 år.  

 

§ 11: Orlov: 

Den formulering, vi har taget med i standardkontrakten betyder, at du som privat ansat vil blive 

bedre stillet end de vilkår lovgivningen giver dig ret til, da der oftest vil være ret til at få udbetalt 

dagpenge under de nævnte former for  orlov. 

Ønsker du oplysninger om de lovbestemte rettigheder ved f.eks orlov pga. pasning af døende i eget 

hjem el.lign. så kontakt din A-kasse. 

 

Såfremt du måtte ønske at få anden form for orlov, der ikke er lovgivet omkring, f.eks for at tage 

midlertidig ansættelse i et andet job, eller rejse med familien i længere tid, så er det udelukkende et 

spørgsmål om, hvad du kan nå til enighed om med din arbejdsgiver. Hvis der på din arbejdsplads er 

en politik, eller fast praksis på området, vil det være den, der udstikker rammerne for at få tildelt 

orlov. 

 

Etf anbefaler, at man altid sørger for, at få en aftale om orlov gjort skriftlig, uanset hvad årsagen er 

til orloven. Vær opmærksom på, om du aftaler ret til at vende tilbage til samme stilling, efter endt 

orlov, eller om du kun er sikret ret til at vende tilbage til en passende stilling. 

Desuden bør det fremgå af aftalen, i hvilket tidsrum orloven løber.  

 

§ 12: Kompetenceudvikling og medarbejderudviklingssamtale 

Denne bestemmelse har vi taget med i standardkontrakten, fordi der ikke er lovgivet om de emner 

og da mange privatansatte ergoterapeuter er alene eller ganske få som ergoterapeutuddannede på en 
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privat arbejdsplads, er det særdeles relevant at huske, at få aftalt nogle overordnede rammer for din 

fremtidige udvikling som medarbejder og som ergoterapeut på din nye arbejdsplads. 

Jo længere tid man er ansat i en privat virksomhed, jo mere relevant vil det ofte være, at kunne få 

adgang til én eller anden form for kompetenceudvikling og sikre adgang til relevant 

efter/videreuddannelse, så din faglige viden og færdigheder kan ajourføres og også gerne udvides, 

hvis der opstår ønske om/behov for det.  Desuden bør du tænke på, at du opretholder din 

markedsværdi, hvis du en dag ønsker at skifte job, eller skulle komme ud for at blive opsagt fra din 

stilling. 

 

§ 13: Rejser og repræsentation: 

Du bør sikre dig, at alle former for udgifter ifbm. tjenesterejser afholdes af arbejdsgiveren efter 

bilag eller fastsatte takster og at du får udbetalt km.godtgørelse efter statens gældende takster, hvis 

du stiller egen bil til rådighed.  

Vær opmærksom på, at det er din egen forsikring, der dækker ifbm. evt. uheld ved tjenstlig kørsel i 

egen bil. 

Du må selv vurdere, om det er relevant at have denne bestemmelse med i din kontrakt, da det vil 

afhænge af stillingens indhold og opgaver. 

 

§ 14: Opsigelse 

Alle ergoterapeuter bør være omfattet af funktionærloven, også som privatansat, da ergoterapeuter 

pr. definition har status af funktionærer. Et vigtigt element i den lov er regler om opsigelsesvarsler, 

såfremt du bliver opsagt af din arbejdsgiver. Længden af disse varsler afhænger af, hvor længe du 

har været ansat hos pågældende arbejdsgiver. 

 

I funktionærloven gælder flg. opsigelsesvarsler: 

I prøvetiden: 

Fra arbejdsgiverside: 14 dage. 

Fra medarbejderen: 1 dag, med mindre andet er aftalt. 

 

Efter endt/uden prøvetid: 

Fra arbejdsgiverside: 

0 -6 måneders ansættelse:                1 måned (opsigelse skal ske inden udløbet af den 5. måned.) 

6 måneder - 3 år:                              3 måneder (opsigelse skal ske inden udløbet af 2 år og 9 mdr.) 

3 – 6 år:                                            4 måneder (opsigelse skal ske inden udløbet af 5 år 8 mdr.) 

6 – 9 år:                                            5 måneder (opsigelse skal ske inden udløbet af 8 år 7 mdr.) 

Derefter:                                           6 måneder  

 

Fra medarbejders side:                     1 måned, med fratræden ved en måneds udgang. 

 

Hvis du selv siger din stilling op 
I det tilfælde har du ansvar for, at opsigelsen når frem til arbejdsgiveren i rette tid, hvilket vil sige 

inden normal arbejdstids ophør, den sidste hverdag i en måned. 

Det skal klart fremgå af din opsigelse, fra hvilket tidspunkt, du siger op og fra hvilket 

tidspunkt/dato, du fratræder dit job. 

Hvis du ønsker at sige op -  og fratræde midt i en måned, skal du aftale med din arbejdsgiver, om 

det kan lade sig gøre. Kan det ikke det, må du acceptere, at sige og op fratræde med udgangen af en 

måned. 

En opsigelse fra en medarbejder behøver ikke være begrundet. 

Husk at beholde en kopi af opsigelsen. 
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Hvis du bliver sagt op 

I Etf´s standardkontrakt har vi føjet en passus ind om, at den ansatte har ret til at udtale sig i sagen, 

inden endelig beslutning om afskedigelse træffes. Det er en ret, som alle offentligt ansatte har qua 

forvaltningslovens § 19.  Selv om forvaltningsloven ikke gælder på det private arbejdsmarked, har 

vi taget den med i standardkontrakten for privatansatte, da du i så fald vil være bedre stillet end hvis 

du ikke har den ret til at udtale dig overfor din arbejdsgiver, hvis de ønsker at afskedige dig. 

 

Når du er omfattet af funktionærloven, er der en række regler og procedurer, som arbejdsgiveren 

skal følge: 

- En opsigelse skal være rimeligt begrundet i enten virksomhedens – eller medarbejderens 

forhold. 

- Du har krav på at blive opsagt med det varsel, du har optjent jv. ovenstående varsler. 

- Hvis du opsiges efter 12,15 eller 18 års uafbrudt ansættelse, har du krav på udbetaling af 

hhv. 1,2 og 3 mdr´s løn når du fratræder, med mindre du kan gå på pension efter 

fratrædelsen. 

- Hvis opsigelsen ikke er sagligt begrundet i enten virksomhedens- eller dine egne forhold, 

har du som udgangspunkt ret til en godtgørelse for usaglig afsked, hvis du har været ansat i 

et år eller mere. Som medlem af Etf har du mulighed for, at få Etf´s vurdering af, om en 

opsigelse af dig er sagligt begrundet og om reglerne i øvrigt er fulgt. 

- Hvis du bliver opsagt, så kontakt Etf så hurtigt som muligt for yderligere råd og vejledning. 

 

Bortvisning 

Bortvisning er øjeblikkelig opsigelse, hvor lønudbetaling og din ret til at være på arbejdspladsen 

ophører øjeblikkeligt. Det er således den mest vidtgående sanktion, som en arbejdsgiver kan gøre 

brug af overfor en medarbejder. Årsagen til en bortvisning skal derfor også være af en sådan 

karakter, at der er tale om grov misligholdelse af ansættelsesforholdet fra den ansattes side. Det kan 

f.eks være udeblivelse fra tjeneste uden gyldig grund, herunder at man ikke har meldt sig syg, at 

man har begået kriminelle handlinger, optrådt i beruset tilstand eller lign. 

Bortvisning skal ske umiddelbart efter forseelsen, eller lige så snart den er kommet til ledelsens 

kendskab. 

 

Hvis du skulle opleve at blive bortvist, så kontakt Etf med det samme ! 

 

Opsigelsesvarsler for vikaransatte og ansatte i tidsbegrænsede/midlertidige stillinger 

I sådanne tilfælde fremgår det af ansættelseskontrakten, hvornår ansættelsen ophører og den ansatte 

fratræder på den aftalte dato, uden yderligere varsel. 

Hvis ansættelsen er aftalt til at vare mindre end en måned, kan du opsiges fra dag til dag. 

Ved ansættelse ud over en måneds varighed og du opsiges inden udløbet af vikariatet eller den 

tidsbegrænsede ansættelse ophører, så gælder de almindelige regler om opsigelse, krav på varsel 

etc. som beskrevet ovenfor. 

 

Opsigelsesvarsler for ikke-funktionærer 

Hvis du lader dig ansætte i en stilling, hvor du ikke er omfattet af funktionærloven, har du ikke krav 

på de varsler, der følger af funktionærloven, hvis du opsiges. 

 

Det skal under alle omstændigheder fremgå af kontrakten, hvilke regler og varsler, der så gælder i 

tilfælde af opsigelse, både fra din – og arbejdsgivers side. Gør det ikke det, har du krav på en 

godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis. 
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Hvis du tager ansættelse i en stilling som ergoterapeut, eller hvor du skal bruge din ergoterapeutiske 

uddannelse og - færdigheder, anbefaler Etf, at du kun accepterer ansættelse, hvis du bliver omfattet 

af funktionærloven, da ergoterapeuter pr. definition er funktionærer. Som ikke-funktionær er du 

meget ringere stillet på en række områder, hvoraf optjening af opsigelsesvarsel blot er ét af dem. 

 

§ 15: Funktionærlov: 

Du bør som privatansat ergoterapeut være omfattet af funktionærloven, da alle ergoterapeuter pr. 

definition har funktionærstatus.  

 

Eneste undtagelse er, hvis du ansættes som timelønnet og har under 8 timers arbejde om ugen i 

gennemsnit. Så er du ikke berettiget til at være omfattet af funktionærloven. 

 

Etf har med de offentlige arbejdsgivere aftalt, at 120-dagesreglen ikke gælder for offentligt ansatte 

ergoterapeuter, hvilket stiller dem bedre end det funktionærloven foreskriver på det område. Det er 

baggrunden for, at vi har skrevet passus´en ind i § 15 i standardkontrakten, så du som privat ansat så 

vidt muligt har samme vilkår, hvad det angår, som offentligt ansatte ergoterapeuter. 

(120-dages reglen giver en arbejdsgiver ret til at afskedige en ergoterapeut/funktionær med en 

måneds varsel, uanset hvor lang tid vedkommende har været ansat, hvis den ansatte har været 

sygemeldt i 120 dage, indenfor det seneste år.) 

 

Når man er omfattet af funktionærloven, har du en række rettigheder. Optjening af opsigelsesvarsel 

er blot ét af dem. Du har også ret til fuld løn under sygdom, ret til at få en godtgørelse, hvis du 

opsiges efter 12,15 eller 18 års ansættelse, samt mulighed for godtgørelse i tilfælde af usaglig 

afskedigelse, efter 1 års ansættelse. Der ud over har du ret til at få fri med løn til at gå til 

ansættelsessamtale, hvis du er opsagt eller selv har sagt op. 

Ifht. barsel er du som kvinde sikret ret til halv løn fra når der er 4 uger til forventet fødsel og indtil 

14 uger efter fødslen. Det er ringere vilkår end det, Etf har aftalt i de offentlige overenskomster, 

men bedre end hvis du kun er omfattet af lov om barselsorlov, der kun giver ret til at modtage 

dagpenge ifbm. graviditet og barsel. 

 

Hvis du ansættes i en stilling, hvor du er omfattet af en kunde og/eller konkurrenceklausul, har du 

via funktionærloven ret til en godtgørelse efter din fratræden i stillingen. 

 

Etf anbefaler derfor, det klart fremgår af alle private ansættelseskontrakter, at ergoterapeuten er 

fuldt ud omfattet af funktionærloven, på nær bestemmelsen om 120-dages-reglen. 

 

Link til funktionærloven finder du her. 

 

 

 

 

 


